Twee nominaties VSCD Prijzen voor Theater
Rotterdam
Theater Rotterdam maakt kans op twee VSCD Prijzen tijdens het Gala van
het Nederlands Theater, op 16 september in de Stadsschouwburg
Amsterdam. Actrice Alejandra Theus is genomineerd voor een Theo d’Or
voor haar rol in Revolutionary Road. De productie Headroom is
genomineerd voor de VSCD Mimeprijs.
Nominatie Theo d’Or voor Alejandra Theus
Alejandra Theus speelt in de door Erik Whien geregisseerde voorstelling Revolutionary Road
de rol van April Wheeler. Een jonge vrouw die langzaamaan wegkwijnt in het verstikkende,
burgerlijke leven van een buitenwijk. Uit het juryrapport: “Alejandra Theus absorbeert dat leed
en geeft het in al haar grilligheid weer, zonder een moment de controle te verliezen.
Radeloosheid, woede, kinderachtigheid, ondraaglijk verdriet en – uiteindelijk – totale
desillusie; ze draagt het op haar schouders, maar weet dat zodanig te doseren dat je je als
toeschouwer volledig met haar blijft identificeren.”
Nominatie Mimeprijs voor Headroom
Headroom is een samenwerking binnen de artistieke kern van Theater Rotterdam, tussen vaste
makers Erik Whien en Boogaerdt/VanderSchoot. Zij nemen de toeschouwer mee op een visuele
reis door de duisternis. Uit het juryrapport: “Hoe de vijf spelers de scènewisselingen in de
donkerslagen voor elkaar krijgen is een staaltje pure theatermagie: Headroom is hightech en
handwerk tegelijk, een waar gesamtkunstwerk. Voor het duo Suzan Boogaerdt en Bianca van der
Schoot, die deze keer samenwerkten met toneelregisseur Erik Whien, is dit een verrassend
nieuwe stap in hun eigenzinnige oeuvre.”
Selectie Nederlands Theater Festival
Het Gala van het Nederlands Theater is de ‘Oscaravond’ van het Nederlandse theater. Ter
afsluiting van het Nederlands Theater Festival worden hier de belangrijkste toneelprijzen
uitgereikt. Eerder al werd de officiële juryselectie voor het Nederlands Theater Festival
bekendgemaakt. Theater Rotterdam is met vier (co)producties geselecteerd: Revolutionary
Road van Erik Whien, Ur van Urland, Daar gaan we weer (White male privilege) van
Wunderbaum en Conversations (at the end of the world) van Het Zuidelijk Toneel en A Two
Dogs Company/Kris Verdonck.

Selectie Het TheaterFestival Vlaanderen
De voorstelling Amnes(t)ie van Action Zoo Humain, gecoproduceerd door Theater Rotterdam,
behoort tot de officiële juryselectie van Het TheaterFestival in België, dat tien dagen lang het
mooiste viert dat het theaterlandschap in Vlaanderen, Brussel en Nederland te bieden heeft.
Deze week werd ook bekend dat de door Theater Rotterdam gecoproduceerde voorstellingen
Daar gaan we weer (White male privilege) van Wunderbaum en Conversations (at the end of
the world) van Het Zuidelijk Toneel en A Two Dogs Company/Kris Verdonck getoond worden
op Het TheaterFestival, als niet te missen voorstellingen uit de Nederlandse selectie.

Noot voor redactie
Voor meer informatie, rechtenvrij beeldmateriaal en interviewaanvragen kunt u contact
opnemen met Yoskha Malais via 06 53 52 28 10 of 010-404 4411,
yoskha.malais@theaterrotterdam.nl.
Yoskha Malais
yoskha.malais@theaterrotterdam.nl
+31 (0)10 4044111

Downloads
- Scènefoto Revolutionary Road met Alejandra Theus © Sanne Peper
- Scènefoto Headroom © Sanne Peper
- Worddoc met persbericht

OVER THEATER ROTTERDAM

We maken theater, presenteren theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en
op tournee door Nederland en Europa.
Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en
veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers,
journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te

maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd in het hart en in de stad.
De makers van Theater Rotterdam zijn:
Boogaerdt/VanderSchoot
Erik Whien
Wunderbaum
Johan Simons
Davy Pieters
Pieter Kramer
Marjolijn van Heemstra
Schwalbe
Urland
Alida Dors - Back Bone
Lotte van den Berg - Third Space
WArd/waRD - Ann Van den Broek
Theater Rotterdam is in 2017 ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis
Rotterdam.
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